
Regulamin Przeglądu Tradycyjnych Kapel Weselnych 

Stajenczynki  2022 

 

 

ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie  

 

PATRONAT: 

Wójt gminy Obrowo – Andrzej Wieczyński  

 

CELE PRZEGLĄDU: 

• promocja zespołów o charakterze weselnym, 

• podnoszenie poziomu wykonawczego i konfrontacja dorobku artystycznego uczestników,  

• prezentacja dorobku artystycznego zespołów,  

• wymiana doświadczeń wśród wykonawców 

• kultywowanie dawnych zwyczajów i tradycji weselnych  

 

WARUNKI PRZEGLĄDU:  

1. Przegląd odbędzie się 20 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00,   

Taras Widokowy, Stajenczynki ul. Łęg-Osiek. 

2. Kolejność wystąpień ustali organizator. 

3. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły i kapele weselne, które grają muzykę weselną, 

biesiadną, muzykę dawniej i współcześnie tworzoną, graną na żywo. 

4. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na własny koszt. 

5. Czas prezentacji zespołu na scenie maksymalnie wynosi 30 minut ( w tym przygotowanie 

techniczne zespołu, instalacja i próba techniczna). 

6. Warunkiem udziału w przeglądzie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia wraz 

z załącznikami na adres Organizatora – Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie ul. Aleja 

Lipowa 29, 87-126 Obrowo tel. 56 678 60 22 wew. 145/146, lub drogą e-mailową na adres:  

p.florkowska@gok.obrowo.pl do dnia 20 lipca 2022 r. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie reprezentowany 

przez Kierownika GOK. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres 

siedziby: Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29, 87 – 126 Obrowo, e-

mailowo: gok@gok.obrowo.pl, telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktów w sprawie ochrony 

danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się 

kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych 

uczestników „Przeglądu Tradycyjnych Kapel Weselnych” odbywa się na podstawie at. 6 ust. 1 lit. 

e RODO w związku z oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu 

działalności kulturalnej - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

w celu udziału w wydarzeniu kulturalnym. Uznaje się, że osoby, które zgłosiły się do przeglądu 

zapoznały się z klauzulą informacyjną, będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu, w tym 

wyraziły zgodę na przetwarzanie ich wizerunku, w celu promocji przedsięwzięcia 

organizowanego przez administratora. 
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